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UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 
446 z późn. zm.), w związku z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 471) uchwala się, co następuje:

§1. Pozytywnie zaopiniować lokalizację kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach dla 
Bookmacher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych i gier na automatach określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 471).

Zgodnie z art. 35 pkt 15 cytowanej wyżej ustawy podmiot ubiegający się o koncesję na prowadzenie
kasyna gry zobowiązany jest do przedłożenia pozytywnej opinii rady gminy o lokalizacji kasyna gry jako
jednego z elementów wniosku składanego do Ministra Finansów.

Bookmacher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, pismem z dnia 20.10.2016 r.
zwróciła się z wnioskiem do Rady Miasta Katowice o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej lokalizacji
kasyna gry w budynku położonym w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 16 (Hotel Novotel).

Budynek, w którym ma swoją siedzibę Hotel „Novotel Katowice Centrum”, i w którym aktualnie jest
zlokalizowane kasyno gry posadowiony jest w centrum miasta przy Al. Roździeńskiego 16, przy trasie
Katowice-Warszawa. Hotel posiada zarówno komfortowe pokoje, sale konferencyjne, fitness club, basen,
jak i własne miejsca parkingowe, co czyni tę lokalizację atrakcyjną. Jego położenie wpasowuje się w obraz
dynamicznie rozwijającego się miasta.

Analiza warunków faktycznych, formalno-prawnych jak i bezpieczeństwa pozwala na opinię
aprobującą lokalizację kasyna w tym miejscu.

Uprawnienie Rady Miasta Katowice sprowadza się do wydania opinii o lokalizacji kasyna, a więc
dokonania oceny proponowanego miejsca prowadzenia kasyna. Opinia Rady Miasta Katowice nie ma
charakteru wiążącego dla Ministra Finansów.

Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie sprecyzował przesłanek oceny lokalizacji
pozostawiając to swobodnemu uznaniu organowi uprawnionemu do wydania opinii.

Po zapoznaniu się z warunkami lokalizacji proponuje się wydanie pozytywnej opinii lokalizacji
kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach.
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